Comunicado
A Junta de Freguesia de Vermoil e povo do lugar dos Matos da Ranha, opõemse à construção de uma Antena de Comunicações da Optimus com 40 metros
de altura que está a ser edificada a menos de 3 metros da traseira da Capela
dos Matos da Ranha, fundamentados pelos seguintes pontos:
1. A localização escolhida pela Optimus – disponibilizada por um privado –
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situa-se precisamente nas traseiras da Capela dos Matos da Ranha;
Em termos paisagísticos é inaceitável, com a agravante de que a torre
da antena será maior que a torre da Capela, ferindo os sentimentos dos
crentes.
A Capela tem sido alvo de melhoramentos que a enriqueceram a nível
arquitectónico, que com a antena ficam anulados. Os prejuízos
causados não são compensados com o progresso das tecnologias ou
com qualquer outro tipo de valor;
A construção colide com o interesse, património e saúde desta
comunidade sendo que se encontra numa importante envolvente
urbana;
Tenha-se em conta que este local é um local de massas, onde estão
edificadas: Capela; sede de Associações; habitações; comércios e
escolas. Onde se realizam: diversas celebrações religiosas; catequese;
eventos sociais; actividades de tempos livres para crianças; actividades
desportivas; actividades de entretenimento para idosos; proximidade de
Jardim-de-Infância e escola de primeiro ciclo.
Com as inúmeras dúvidas que surgem sobre os prejuízos que as
radiações deste tipo de antenas podem trazer para a saúde pública,
devem afastar-se as mesmas o máximo dos núcleos urbanos.

Face ao exposto a Junta de Freguesia procura sensibilizar as várias entidades
envolvidas e competentes, no sentido de encontrarem outra localização para a
antena de comunicações, através de exposições e abaixo-assinados que estão
a ser realizados.
Agradecemos e apelamos à ajuda de todos!
Vermoil, 25 de Agosto de 2008.
O Presidente da Junta de Freguesia de Vermoil

